ponedeljek, 28. 10., KAMNJE ob 18.30
Simon in Juda Tadej, po namenu,
apostola
Kamnje 49
od 18.00 priložnost za spoved
torek, 29. 10.,
VRTOVIN ob 18.30
Ermelinda,
za † Lisjak,
devica
Vrtovin 71
od 18.00 priložnost za spoved
sreda, 30. 10.,
SKRILJE ob 18.30
Marcel,
za †† starše Pahor,
mučenec
Skrilje 53
od 18.00 priložnost za spoved
SVETI PAVEL ob 15.00
četrtek, 31. 10.,
Volbenk,
za žive in †† dobrotnike
škof
cerkve sv. Pavla
Ob slabem vremenu v Vrtovinu ob 16.00.

petek, 1. 11.,
VSI SVETI

SKRILJE ob 8.00
za † Jožeta Pahorja,
Skrilje 53

ČRNIČE ob 14.00
molitev na pokopališču
MALOVŠE ob 15.00

SKRILJE ob 8.00
za župnijo
KAMNJE ob 18.30
za duše v vicah

zahvalna
Viktorin Ptujski,
škof, mučenec

ČRNIČE ob 18.30
na čast Materi Božji v zahvalo
in priprošnjo, p. n. Črniče 69b
od 17.30 priložnost za spoved

VRTOVIN ob 10.00
za †† Ivano Lozar in Franca
Rupnika, Vrtovin 110

molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

31. NEDELJA
MED LETOM

MALOVŠE ob 18.30
za † Telo Warden, roj. Cigoj,
p. n. Krkoč

molitev na pokopališču

KAMNJE ob 15.00
za †† Rustja in Lozar, Kam. 55

3. 11.

ČRNIČE ob 18.30
za †† Volčič,
p. n. Črniče 12

ČRNIČE ob 9.00
za † Venceslava Cigoja,
Malovše 21, p. n. otrok

molitev na pokopališču

prva sobota, 2. 11.,
SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

GOJAČE ob 18.30
za † Nado Ipavec,
Gojače 39a

SKRILJE ob 7.45
za † Jožeta Kalina,
Skrilje 70c
KAMNJE ob 10.30
za † Valerijo Lozar,
Kamnje 10a

molitev na pokopališču
GOJAČE ob 15.30
molitev na pokopališču
Ob 18.00 v vseh cerkvah ob
zvonjenju MOLIT VE Z A R AJNE .

MALOVŠE ob 9.00
za duše v vicah
GOJAČE ob 17.30
po namenu svetega očeta
ČRNIČE ob 18.30
za †† duhovnike črniške župnije
ČRNIČE ob 9.00
za †† starše Šatej,
p. n. Gojače 3b
za župnijo in zakonske
jubilante

30. nedelja med letom, žegnanjska

27. 10. 2013
št. 41

»Dva
človeka sta
šla v
tempelj molit: eden
je bil farizej, drugi
cestninar. Farizej se
je postavil in pri sebi
molil takole: ›Bog,
zahvaljujem se ti, da
nisem kakor drugi
ljudje: grabežljivci,
krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta
cestninar. Postim se
dvakrat na teden in
desetino dajem od
vsega, kar dobim.‹
Cestninar pa je stal
daleč proč in še oči
ni hotel dvigniti proti
nebu, ampak se je
tolkel po prsih in
govoril: ›Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam,
ta je šel opravičen
domov, oni pa ne;
kajti vsak, kdor se
povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje,
bo povišan.«
(Lk 18,10–14)

praznovanje zakonskih jubilantov

 Za konec
TOLAŽBA - Po hudi prometni nesreči se je Janez zbudil v bolnišnici. »Kje sem?« zavpije prestrašen. »V nebesih?«
»Ne, ljubi,« ga tolaži žena, »jaz sem še vedno tu.«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, GSM 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 11,22–12,2
2. berilo: 2 Tes 1,11–2,2
evangelij: Lk 19,1–10

Ko nimaš več kaj izgubiti
Včasih sem se o tem učil, danes tudi sam skozi življenjske izkušnje dobivam potrditve, daje res: V življenju se
lahko znajdemo na dveh poteh. Na poti samoiskanja in
na poti iskanja Boga. Kažeta se na raznih področjih. Sam
ju doživljam globoko v sebi in vidim zunaj sebe. Danes jo
med ljudmi doživljam zlasti ob vprašanju smrti.
Dva molivca v templju predstavlja ti dve poti. Oba molita. Vendar prvi v resnici sploh ne moli k Bogu ampak le
pred Bogom. Govori bolj sam s seboj. Misli, da je Bogu
blizu, v resnici je daleč, saj se ukvarja sam s sabo. Pri
tem v mislih nenehno rabi druge, da ji primerja in presoja. Drugi molivec misli, da je daleč od Boga, ampak mu
je v resnici že blizu. Ponižnost ni v tem, da od zunaj sebe
delaš skromnega in ponižnega, ampak v tem, da priznaš
drugega in nisi sam sebi središče.
Obstajajo na zunaj verni ljudje, ki so odkljukali svoje
kljukice in potem sploh ne živijo z Bogom. Zelo pogosto
živijo le s seboj in glodajo in se obremenjujejo z drugimi.
So ljudje, ki se jim je zalomilo, so padli v greh in so v navidezni polomiji odkrili Božjo ljubezen. V teh običajno že
umira sodba o drugih.
Spomnim se pripovedi o materi, ki se ji je porušil zakon.
Ostala je sama z otroki. Pogorela je tudi pri vzgoji, otroci so šli po svojih poteh. Tudi ona
bi lahko postala središče samega
sebe zaradi občutkov krivde. Tudi
ona bi lahko zašla na pot samoiskanja. Lahko bi se čutila nevredno, živela in molila le pred
Bogom. Priznala je, da sama
ne more. Ker ni imela več kaj
izgubiti, je lahko šla preko govoric in kazanja s prstom. Ker
ni imela več kaj izgubiti, je
lahko začela živeti in govoriti z
Bogom. Boga ni našla v svo-

ji popolnosti ampak v tem, da mu je
pustila vzeti njena notranja bremena.
Kolikokrat ne živimo z Bogom ampak
zraven njega samo zato, ker se bojimo,
kaj vse bomo izgubili, kaj vse bodo ljudje mislili o nas.
Boga spoznamo, ko nas odrešuje. H.
U. Von Balthasar je zapisal: "Nihče, ki
postavlja svojo popolnost za najvišji
cilj, ne bo našel Boga." Bog kliče, naj
delamo dobro in postanemo popolni.
Vendar je ta popolnost in ta dobrota
sad in ne sredstvo. Z obrezovanjem
gnilih jabolk ne bom ozdravil drevesa,
ampak bom z zdravljenjem drevesa ozdravil in pomnožil sadove.
Ko bom te dni pri maši in pri grobovih,
se lahko v srcu spomnim na razliko: naj
ne bom pred Kristusom, ampak z njim.
Ne razmišljam sam s sabo, ampak razmišljam z njim. Ne govorim molitve
sam s seboj, ampak z njim.
Tudi s svojimi rajnimi predniki in prijatelji lahko govorim. Želijo si pogovora
z nami in ne le našega pogovora o njih.
Oni so že izkusili, kaj pomeni, da te
nekdo reši in odreši. Zato mi lahko veliko pomagajo. Zakaj bi se trudil in mučil
sam?
župnik

Obvestila:
VEČERNE MAŠE
bodo odslej ob 18.30.
MOLITEV ZA BIRMANCA
Le nekaj se vas je odločilo za osebno
molitev za enega izmed birmancev v
času priprave. Kar veliko jih še čaka.
Vabljeni, da pridete po podobico.
MOŽNOST ZA SPOVED IN PRVI PETEK
Prvi petek se pokriva s praznikom vseh
svetih, zato ne bo običajnega češčenja
Najsvetejšega.
Vabljeni pa k zakramentu sprave.
Možnost bo še pred tedenskimi sveti-

mi mašami. V četrtek bova v Črničah
pred mašo spovedovala oba z g. Aleksandrom Lestanom.
Bolne in starejše obiskujem v četrtek
dopoldne.
PRAZNIK VSEH SVETIH
Ob obisku grobov naših rajnih se
nam ponuja dragocena priložnost,
da poživimo vero v življenje onkraj groba pa tudi povezanost s tistimi, ki so dokončno odrešeni, in z
onimi, ki se še prečiščujejo v vicah.
Naša zaupna molitev, mašna daritev,
odpovedi in dobra dela jim lahko veliko
pomagajo. Hkrati pa tudi oni lahko pomagajo nam, če se z vero nanje obračamo.
Poskrbimo za lepo in krščansko obhajanje praznika vseh svetih in vernih rajnih.
Cerkev priporoča za rajne moliti na
večer pred praznikom vernih duš,
se pravi na vse svete zvečer. Kolikor le
moremo, oživljamo navado, da se pri
molitvi za rajne zbiramo, ko se stemni.
Če je dan vseh svetih primerna priložnost, da se srečamo s sorodniki, rojaki
in prijatelji, ohranimo tudi molitev po
cerkvah. Zelo vabim vse, tudi otroke in
mlade, da pridete ob 18. uri, se umirite in naredite dobro delo za pokojne s
skupno molitvijo rožnega venca.
POPOLNI ODPUSTEK OB PRAZNIKU
VSEH SVETIH IN VERNIH DUŠ
V prvih osmih dneh novembra lahko
prejmemo zase ali za rajne popolni odpustek, ko smo z namenom obiskali
pokopališče, opravili zakrament svete
spovedi, prejeli obhajilo in molili po namenu svetega očeta.
SVETE MAŠE ZA RAJNE
Ob dnevu vernih rajnih lahko pri blagoslovu pokopališč in pri molitvi za rajne
v cerkvah darujete za svete maše za
pokojne, za katere nihče ne moli in ne
daruje svete maše. Po tem namenu za
duše v vicah opravimo svete maše v
novembru in skozi vse leto.

MAŠA NA SVETEM PAVLU
V četrtek, pred praznikom vseh svetih bo maša na Svetem Pavlu za vse
dobrotnike ob 15. uri. V primeru zelo
slabega vremena bo maša v Vrtovinu
ob 16. uri.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH
JUBILANTOV V ČRNIČAH
Na zahvalno nedeljo bomo
spet slavili Božji dar svetega zakona in se zahvalili za
skupna leta. Vsi, ki imate v črniški župniji letos 5., 10., 15. ... obletnico poroke, pridite k sveti maši na zahvalno
nedeljo ob 9. uri. Po maši se bomo še
preprosto poveselili ob mizi.
Zaradi števila se prijavite na 040 888
420 ali na župnijski e-naslov.
PRIPRAVA NA KRST
Starši, ki želite krstiti prvega ali drugega otroka, računajte na začetek priprave v
torek, 5. novembra ob 20. uri v Vipavi.
NABIRKA ZA SVETEGA PAVLA
Hvala skupini iz Gojač in
Malovš, ki je v zadnjih
sobotah nadaljevala z
delom v notranjosti cerkve sv. Pavla, in prav
vsem, ki ste z darovi in delom v tem
letu pripomogli, da gredo dela h koncu.
Poleg zvonika, drenaže in fasade je
bilo od spomladi opravljenih tudi veliko drobnih del. S pomočjo vseh vaših
darov bomo do konca novembra skušali poravnati vse stroške in dokončati
tlak, postaviti oltar ter opremo prezbiterija.
Na praznik vseh svetih bo pri mašah
v obeh župnijah nabirka namenska za
dokončanje del na Svetem Pavlu.
DAROVANJE NAMESTO CVETJA IN ROŽ
Hvalevredno je, da svojci ob pogrebu
priporočate ljudem, naj za rajnega prispevajo nekaj, kar bo ostalo. Tako smo

z darovi namesto cvetja lahko naredili
veliko stvari; vabim vas, da se za to
navado medsebojno spodbujate tudi
naprej.
DAR ZA MISIJONE
Na misijonsko nedeljo ste se
v obeh župnijah izkazali in pri
nabirki za misijone darovali: v
Kamnjah 475,67 €, v Črničah
274,29 €. Hvala v imenu misijonskega
središča!
MOLITVENE SKUPINE PO VASEH
Čas, ko se dan krajša, je zelo primeren,
da se pridružimo tudi kakšni skupni
molitvi. Ko pridemo skupaj, je molitev
drugačna. Bog nas lahko najde in nam
olajša dušo. S skupno molitvijo pa lahko sprožimo veliko dobrega.
Vabljeni, da pridete, ko imate čas, k
skupni molitvi rožnega venca za konkretne namene. Trenutno se dobivate
po cerkva v naslednjih dneh:
v Gojačah vsako sredo ob 18.30
v Malovšah vsak četrtek ob 19.00
v Črničah vsako sredo ob 18.30
na Ravnah vsako sredo ob 18.30.
v Vrtovinu vsak petek po večerni maši
v Skriljah vsak torek ob 19.30.
Ostanimo preprosti in vedno odprti
do vseh.
KIP FATIMSKE MARIJE ROMARICE
Vabljeni, da jo vtem letu v
župniji Črniče sprejmete v
svoj dom. Trenutno roma
po Gojačah. Nikomur ne
vsiljujmo, med seboj pa se
le povabimo. Ne zadržujte
je predolgo v enem domu.
Lepo je, ko se lahko kje zberete tudi
več družin skupaj.
Pot bo nadaljevala v Malovše in nato
naprej v Črniče.

